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ARMDA… Pay Alım Teklifi Sonucu ve Son Ortaklık Yapısı… Imola Acquisition Corporation tarafından, kamuya 
açıklanmak üzere şirkete iletilen açıklama şu şekilde yer almaktadır: 
9 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ve birleşme planı tahtında öngörülen işlem 2 Temmuz 2021 tarihinde 
tamamlanmıştır. İşlem sonucu, Imola Acquisition Corporation'ın ("Imola"), dolaylı olarak sahip olduğu Armada 
Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Armada") paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları 2 Temmuz 2021 
tarihi itibariyle %90,03 oranına ulaşmış ve Imola Armada'da dolaylı olarak yönetim kontrolü sahibi haline gelmiştir. 
Imola, dolaylı yönetim kontrolü sahibi olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve II-26.1 Pay 
Alım Teklifi Tebliği hükümleri uyarınca 31 Ağustos 2021 - 13 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile zorunlu 
pay alım teklifinde bulunmuştur. 
Zorunlu pay alım teklifi sonucunda, Imola 83 yatırımcıdan toplam 373.550 TL nominal 
değerde toplam 37.355.000 adet pay satın almış olup, alınan payların toplam değeri 21.584.615,49 TL'dir. Bunun 
sonucunda, Imola'nın doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu Armada paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları 
oranı %90,03'ten %91,58'e yükselmiştir. 
 
BALAT, ANADOLU GİRİŞİMLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ… Anadolu Girişimleri Finansal 
Danışmanlık A.Ş., Balatacılar Balatacılık A.Ş. şirketinin gerçekleştireceği tahsisli sermaye artırımına 3.500.000 TL 
tutarında nakit tutar ile iştirak etmeyi teklif ve taahhüt etmiş kurumsal yatırımcıdır. Tahsisli sermaye artırımı süreci 
boyunca günde sadece 5 kez fiyat eşleşmesinin bulunduğu PÖİP pazarında işlem görmekte olan şirket hisse senedi 
fiyatında ucu açık bir şekilde yaşanabilecek özellikle yukarı yönlü hareketler, ilgili şirkete iştirak yüzdesi açısından 
tahsisli sermaye artırımına katılan yatırımcıların aleyhine bir durum ortaya çıkarmaktadır. Buna istinaden tahsisli 
sermaye artırımı sürecinde şirket hisse senedi fiyatında yaşanan/yaşanabilecek yukarı yönlü hareketlerde şirketçe, 
şirketin iştirak edeceği yatırım tutarı ve yüzdesini mümkün olduğu kadar koruma (olası fiyat yükselişlerinden asgari 
düzeyde olumsuz etkilenme) amaçlı olarak hareket edilmeye özen gösterilmiş ve gösterilmektedir.  
Bu düşünce ile şirket hisse senedinde son yaşanan yükseliş hareketinde uygun görülen fiyat seviyelerinden alım 
yapılmış olduğunu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Aynı dönem içerisinde şirketçe herhangi bir satış işlemi 
gerçekleştirilmemiş olup, yapılan tüm alımlar belirtildiği üzere tamamen tahsisli sermaye artırımında şirkete iştirak 
edilecek yatırım tutarı ve yüzdesinin mümkün olduğu kadar belli bir düzeyde korunması amaçlı olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Netice itibariyle; 14.09.2021 tarihinde BALAT payları ile ilgili olarak 8,51 TL fiyat seviyesinden 15.000 TL toplam 
nominal tutarlı alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BALAT sermayesindeki paylar 14.09.2021 
tarihi itibariyle %3,00 sınırına ulaşmıştır. 
 
BIOEN… Şirket paylarından azınlık bölümünü oluşturan payların devrine ilişkin işlemlerin tamamlanması hk…. Şirket 
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin 
olarak 14 Temmuz 2021, 12 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan açıklamalar ile, Şirketin yönetim 
hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Doğanlar Yatırım Holding"), Şirket çıkarılmış 
sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan paylarının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na 
("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını ve yapılan görüşmeler çerçevesinde; Doğanlar Yatırım Holding ve 
EBRD arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi ("SPA") imzalandığı, gerçekleşecek hisse devir 
işlemleri ile kapanış işlemlerinin SPA tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağını ve 
kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucunun açıklanacağını bildirmiştik. Bu 
çerçevede Şirket Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının % 5,92'sine tekabül eden 8.880.418 adet 
payın SPA uyarınca Doğanlar Yatırım Holding tarafından EBRD'ye satışı işleminin tamamlandığı Şirkete bildirilmiştir. 
 
ENKAI, MEHMET SİNAN TARA… 13/09/2021 - 13/09/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 10,45 - 10,45 TL fiyat aralığından 176.547 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı 
satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 
13/09/2021 tarihi itibariyle %0,348 sınırına ulaşmıştır. 
 
INDES… Mevcut program kapsamında 13 Eylül 2021 tarihinde 53.493 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu 
INDES payları 948.958 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,42) 
 
SISE… 14 Eylül 2021 tarihinde 8,50 TL fiyattan 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 
11.121.099 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,36). 
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INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket payların geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 
14.09.2021 tarihinde 3,93 - 3,98 TL fiyattan 60.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. 
 
KGYO, KORAY GAYRİMENKUL VEYATIRIM ANONİM ŞİRKETİ… 13/09/2021 - 13/09/2021 tarihinde KORAY 
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,95 - 7,13 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal 
tutarlı alış işlemi ve 795,797 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylar 13/09/2021 tarihi itibariyle %51 sınırına 
ulaşmıştır. 
 
KZBGY… Şirket ortaklarından Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler şu şekilde gerçekleşmiştir: 
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) : 1.000.000 TL İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) : 
1.000.000  
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) : 39.454.160 TL  
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) : 38.454.160 TL  
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) : % 16,44  
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) : % 16,02 
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) : % 16,44 
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) : % 16,02 
 
OMD, OSMEN, PINAR ÇAKILKAYA… 13/09/2021 - 13/09/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,2 - 27,68 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 4.000 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş. sermayesindeki paylar 13/09/2021 tarihi itibariyle %0,9818 sınırına ulaşmıştır. 
 
OMD, OSMEN, BORA BEKİT… 13/09/2021 - 13/09/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 27,18 - 27,18 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 2.000 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş. sermayesindeki paylar 13/09/2021 tarihi itibariyle %0,38 sınırına ulaşmıştır. 
 
POLTK… Şirket ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın 
hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışının 01.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış 
olduğu açıklanmıştı. 
Element Solutions Inc. tarafından, konuyla ilgili kamuya açıklanmak üzere şirkete iletilen açıklama şu şekilde yer 
almaktadır: 
"Amerika'da yerleşik şirket olan Element Solutions Inc., Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Politeknik")  ana 
ortağı olan Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerini 
01.09.2021 tarihinde satın almış ("İşlem") ve Politeknik'te dolaylı yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla 
sağlamıştır.  
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu 
payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 01.09.2021 tarihinde pay sahibi olan 
Politeknik'in diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı 
Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Politeknik'in (B) grubu pay sahiplerine zorunlu 
pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. 
 
İşbu zorunluluk kapsamında, Element Solutions Inc. tarafından 09.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 
Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18.1.c maddesi kapsamında pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet başvurusu 
yapılmıştır. 
Element Solutions Inc. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet 
başvurusu sonucuna ve gelişmelere bağlı olarak, zorunlu pay alım teklifi süreci ve ilgili diğer hususlara yönelik olarak 
bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir. 
 
ULUUN… 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 14.09.2021 
tarihinde 5.38-5.50 fiyat aralığından toplam 235.274 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

 SATIM HABELER 

ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi 

verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. 

Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu 

bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer 

grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları 

arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 

 


